
Групи 2, 3 року життя 

Дистанційна робота у жовтні  

 

Період Тема тижня 

03.10–07.10 «На майданчику Ігорьок,бризнув дощик - він промок». 

10.10-14. 10 «Сьогодні іменини у тітоньки Капустини» 

17. 10 – 21. 10 «Фруктів повні в нас корзини-ми збираємо вітаміни» 

24.10-31. 10  «Курочка пістрява, півник-гребінець» 

 

 

Тиждень 1 Тема : «На майданчику Ігорьок,бризнув дощик - він промок». 

Цілі та  завдання: дати уявлення дітям про одяг,призначення окремих його 

предметів. Формувати уявлення  про колір,вчити зосереджувати увагу на 

ілюстраціях,показувати об’єкти живої природи. Вчити малювати 

пальчиком,розвивати дрібну моторику. 

Дата Види діяльності 

03.10.2022 Ранкова зарядка  

 «Зайчикова зарядка» https://youtu.be/v48iSvpr52g 

КГН- вчити правильно мити руки .  

 Мультик Маша і мило. 

https://youtu.be/mHKQifsIp3Q 

Музичне заняття https://www.youtube.com/watch?v=2Itmqdf5wQ4 

«Прогулянка з Колобком» №1. 

Ознайомлення з довкіллям:  

Заняття «Осінь» 

https://youtu.be/r_qypWSMe3I  

Рухлива гра «Вітер і листя» 

https://youtu.be/Owpxdpn8P1w 

Робота з батьками: Навчаємось мінній безпеці: ручні гранати 

https://youtu.be/sY-Q_V_a2RQ 

04. 10.2022 Ранкова зарядка  

 «Зайчикова зарядка» https://youtu.be/v48iSvpr52g 

КГН- Привчаємось до горщика 

https://youtu.be/uUsRFFUGUXQ 

Розвиток мовлення 

"Одягнемо ляльку на прогулянку" 

https://youtu.be/pxe5q2sfg4I 

Фізичний розвиток: 

"Подорож до лісу"-  

https://youtu.be/FfiNEvqfE04 

Робота з батьками : 

Порада батькам 

«Як навчити дитину одягатися самостійно: корисні поради 

батькам». 

https://eporada.pp.ua/diti/iak-navchiti-ditiny-odiagatisia-samostiino.html 

05. 10.2022 Ранкова зарядка  

https://youtu.be/v48iSvpr52g
https://youtu.be/mHKQifsIp3
https://youtu.be/r_qypWSMe3I
https://youtu.be/Owpxdpn8P1w
https://youtu.be/sY-Q_V_a2RQ
https://youtu.be/v48iSvpr52g
https://youtu.be/uUsRFFUGUXQ
https://youtu.be/pxe5q2sfg4I
https://youtu.be/FfiNEvqfE04
https://eporada.pp.ua/diti/iak-navchiti-ditiny-odiagatisia-samostiino.html


 «Зайчикова зарядка» https://youtu.be/v48iSvpr52g 

КГН- вчити правильно мити руки Дітям про особисту гігієну. Маша і 

мило. 

https://youtu.be/mHKQifsIp3Q 

Музична діяльність 

Пальчикова гра «Осінь». https://www.youtube.com/watch?v=I-5hueNbdbU 

Сенсорно-пізнавальний розвиток: 

 Дидактична гра "Веселе сонечко"  

https://youtu.be/KjTe8e5wk2Y 

Рухлива гра «Вітер і листя» 

https://youtu.be/Owpxdpn8P1w 

 Дидактична гра «Збираємо листочки» 

Мета:вчити групувати листочки за кольором,та називати 

кольори.(приклад: жовте листя-в жовту вазу,червоне листя  –в червону.) 

Робота з батьками  

Відео-ролик ТНМК & Світлана Ройз - Крокуй до укриття 

https://youtu.be/DxS_dV9T55U 

06. 10.2022   Ранкова зарядка  

 «Зайчикова зарядка» https://youtu.be/v48iSvpr52g 

КГН- Привчаємось до горщика 

https://youtu.be/uUsRFFUGUXQ 

Фізичний розвиток: 

"Подорож до лісу"-  

https://youtu.be/FfiNEvqfE04 

Слухання пісеньки «ДОЩИК НАКРАПАЄ» 

https://youtu.be/6NdeZd1VIbQ 

Образотворча діяльність (малювання) 

«Веселий дощик» 

пальчикова гра "Дощик" 

https://youtu.be/F6yLsYcyuNI 

Робота з батьками  

Вивчення та надання інформації батькам «Практичні вправи та техніки 

для дітей при психотравмуючій події»  

https://www.youtube.com/watch?v=geMAvkBR2K8 

07.10.2022 

 

Ранкова зарядка  

 «Зайчикова зарядка» https://youtu.be/v48iSvpr52g 

КГН- Казки про здоров'я і гігієну: Мишеня Мишко і брудні лапки  

https://youtu.be/3P1XBBCEOME 

Заняття з аплікації.  

"Доріжка для Мурчика". 

https://youtu.be/HyPdLaKJKqc 

Художня література 

Читання вірша «Сонечко». 

Наталья Куделька 

https://www.pinterest.com/pin/794111346782789227/ 

Робота з батьками  

Порада для батьків. «Як зацікавити дитину заняттями фізичною 

культурою?» 

http://okhtyrka-

strumochok.sumy.sch.in.ua/dlya_vas_batjki/poradi_instruktora_z_fizichnogo_

vihovannya/ 

https://youtu.be/v48iSvpr52g
https://youtu.be/mHKQifsIp3
https://www.youtube.com/watch?v=I-5hueNbdbU
https://youtu.be/KjTe8e5wk2Y
https://youtu.be/Owpxdpn8P1w
https://youtu.be/DxS_dV9T55U
https://youtu.be/v48iSvpr52g
https://youtu.be/uUsRFFUGUXQ
https://youtu.be/FfiNEvqfE04
https://youtu.be/6NdeZd1VIbQ
https://youtu.be/F6yLsYcyuNI
https://youtu.be/v48iSvpr52g
https://youtu.be/3P1XBBCEOME
https://youtu.be/HyPdLaKJKqc
https://www.pinterest.com/pin/794111346782789227/
http://okhtyrka-strumochok.sumy.sch.in.ua/dlya_vas_batjki/poradi_instruktora_z_fizichnogo_vihovannya/
http://okhtyrka-strumochok.sumy.sch.in.ua/dlya_vas_batjki/poradi_instruktora_z_fizichnogo_vihovannya/
http://okhtyrka-strumochok.sumy.sch.in.ua/dlya_vas_batjki/poradi_instruktora_z_fizichnogo_vihovannya/


Тиждень  2 Тема: «Сьогодні іменини у тітоньки Капустини» 

Цілі і завдання: формувати у дітей уявлення про об’єкти рослинного світу (овочі). 

Дата Види діяльності 

10.10 2022 Ранкова зарядка  

 «Зайчикова зарядка» https://youtu.be/v48iSvpr52g 

 КГН- правила гігієни розвиваюче відео для дітей 

https://youtu.be/UFNn3WLk3Ds  

Музичне заняття з дітьми 3 р.ж. 

https://www.youtube.com/watch?v=ERcare1cd3s&t=2s 

«Прогулянка з Колобком» №3 

Ознайомлення з довкіллям: ОВОЧІ для дітей! Розвиваючі мультики 

українською мовою! З любов'ю! 

https://youtu.be/BbrR2I3jUr4 

Робота з батьками  

Поради психолога. «Як швидко заснути, коли ви тривожні і вам важко 

розслабитися». 

https://phc.org.ua/news/yak-shvidko-zasnuti-koli-vi-trivozhni-i-vam-

vazhkorozslabitisya. 

11.10.2022  Ранкова зарядка  

 «Зайчикова зарядка» https://youtu.be/v48iSvpr52g 

 КГН- Казки про здоров'я і гігієну: Мишеня Мишко і брудні лапки  

https://youtu.be/3P1XBBCEOME 

Розвиток мовлення:  вірші  про овочі  

https://youtu.be/5MuptD0xOS4 

Фізичний розвиток 

Руханка-танок "Осінні човники" 

https://youtu.be/gMuapnmJZHU 

Робота з батьками:  

6 порад, як батькам зберегти рівновагу. 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/6-advices-how-to-keep-balanced 

12.10.2022 Ранкова зарядка  

 «Зайчикова зарядка» https://youtu.be/v48iSvpr52g 

КГН- правила гігієни розвиваюче відео для дітей 

https://youtu.be/UFNn3WLk3Ds  

Музичне заняття з дітьми 3 р.ж. 

https://www.youtube.com/watch?v=47PabvBSFo0&t=142s 

«Прогулянка з Колобком» №4 

Сенсорно-пізнавальний розвиток 

Дидактична гра «Нагодуй зайчиків морквинками» 

Мета : вчити будувати ряд з трьох об’єктів,називаючи величину . 

Рухлива гра «Салат». Овочі. 

https://youtu.be/-w5j82DtEGM  

Робота з батьками  

«Як навчити дитину гратися самостійно» 

https://starylev.com.ua/blogs/yak-navchyty-dytynu-gratysya-samostiyno 

13.10.2022 Ранкова зарядка  

 «Зайчикова зарядка» https://youtu.be/v48iSvpr52g 

 КГН- Казки про здоров'я і гігієну: Мишеня Мишко і брудні лапки  

https://youtu.be/3P1XBBCEOME  

 Пальчикова вправа  

" Капуста"  

https://youtu.be/v48iSvpr52g
https://youtu.be/UFNn3WLk3Ds
https://www.youtube.com/watch?v=ERcare1cd3s&t=2s
https://youtu.be/BbrR2I3jUr4
https://phc.org.ua/news/yak-shvidko-zasnuti-koli-vi-trivozhni-i-vam-vazhkorozslabitisya
https://phc.org.ua/news/yak-shvidko-zasnuti-koli-vi-trivozhni-i-vam-vazhkorozslabitisya
https://youtu.be/v48iSvpr52g
https://youtu.be/3P1XBBCEOME
https://youtu.be/5MuptD0xOS4
https://youtu.be/gMuapnmJZHU
https://www.unicef.org/ukraine/stories/6-advices-how-to-keep-balanced
https://youtu.be/v48iSvpr52g
https://youtu.be/UFNn3WLk3Ds
https://www.youtube.com/watch?v=47PabvBSFo0&t=142s
https://youtu.be/-w5j82DtEGM
https://starylev.com.ua/blogs/yak-navchyty-dytynu-gratysya-samostiyno
https://youtu.be/v48iSvpr52g
https://youtu.be/3P1XBBCEOME


https://youtu.be/RtjS-jFWZUM 

Образотворча діяльність ліплення 

 «Морквинка для зайчика» 

Мета:вчити дітей розкочувати грудку пластиліну в долонях  прямими 

рухами. 

Робота з батьками  

П'ятнадцять порад батькам дошкільнят 

https://childdevelop.com.ua/articles/parents/9611/ 

14.10.2022 Ранкова зарядка  

«Зайчикова зарядка» https://youtu.be/v48iSvpr52g 

КГН- Чисті руки - запорука здоров'я. Дослід з милом 

Дидактична гра « Що у зайчика у кошику?»  

https://youtu.be/f5BT7rOZkDE 

Конструювання  

Дидактична гра «Знайди половинку» 

Мета : учити дітей знаходити половинку овоча утворюючи ціле. 

Художня література 

Аудіо казка "Ріпка " 

https://youtu.be/rOGczFq1v0s 

Танок-гра «Брязкальце» 

https://youtu.be/bGo9n5XdyzE 

Робота з батьками : 

«ЯК ЗАХИСТИТИ ДІТЕЙ ВІД COVID-19: ПОРАДИ БАТЬКАМ» 

https://phc.org.ua/news/yak-zakhistiti-ditey-vid-covid-19-poradi-batkam 

 

Тиждень  3   Тема: «Фруктів повні в нас корзини- ми збираєм вітаміни». 

Цілі  і завдання: формувати уявлення про об’єкти рослинного світу(фрукти). 

 

щодня  «Ведмежатко» 

 https://youtu.be/3JHbRfLZuSw 

Ранкова зарядка 

 

  Фізкультхвилинка  

 Гімнастика для очей Метелик 

https://youtu.be/U2eokvKzoVw 
Зорова гімнастика 

(рекомендація для 

батьків ) 

https://youtu.be/RtjS-jFWZUM
https://childdevelop.com.ua/articles/parents/9611/
https://youtu.be/v48iSvpr52g
https://youtu.be/f5BT7rOZkDE
https://youtu.be/rOGczFq1v0s
https://phc.org.ua/news/yak-zakhistiti-ditey-vid-covid-19-poradi-batkam
https://youtu.be/3JHbRfLZuSw
https://youtu.be/U2eokvKzoVw


  

 

Пальчикова 

гімнастика 

 

Дата Види діяльності 

17.10.2022 Ранкова зарядка: 

«Ведмежатко»  

https://youtu.be/3JHbRfLZuSw 

Культурно-гігієнічні навики: користування особистим носовичком, 

серветкою 

 Рухлива гра 

 « Пройди по стежці»\( рівновага) 

Хід гри: 

на підлозі дві паралельні лінії (або  дві скакалки) завдовжки до 3 м на 

відстані 25-30 см. 

Йти потрібно обережно, по вузькій довгій стежці. 

Музична діяльність  «Прогулянка з Колобком» №4 

https://www.youtube.com/watch?v=47PabvBSFo0&t=142s 

Ознайомлення з довкіллям: «Фрукти» 

показувати і правильно називати (яблуко, груша, апельсин, лимон,банан), 

знаходити такий самий за зразком . 

    
Дидактична гра 

« Що це таке?» 

 учити правильно називати фрукти( яблуко,груша.банан.апельсин,лимон). 

Хід гри:  

Дорослий дістає з кошика по одному плоду?  

- що це ?яблуко яке ( червоне,кругле) і так про кожен фрукт . 

Робота з батьками 

Консультація  

«Про найголовніше в стосунках батьків та дітей». 

https://vseosvita.ua/library/pamiatka-pro-naiholovnishe-v-stosunkakh-batkiv-i-

ditei-574649.html 

 

18.10.2022 Ранкова зарядка: 

«Ведмежатко»  

https://youtu.be/3JHbRfLZuSw 

Культурно-гігієнічні навики: 

 Миття рук після прогулянки, перед прийомом їжі.є 

https://youtu.be/3JHbRfLZuSw
https://www.youtube.com/watch?v=47PabvBSFo0&t=142s
https://vseosvita.ua/library/pamiatka-pro-naiholovnishe-v-stosunkakh-batkiv-i-ditei-574649.html
https://vseosvita.ua/library/pamiatka-pro-naiholovnishe-v-stosunkakh-batkiv-i-ditei-574649.html
https://youtu.be/3JHbRfLZuSw


 
Розвиток мовлення" У садочку» 

Пропонуємо закріпити назви фруктів та кольорів, визначати їх за 

розміром, вибирати з набору фруктів задані, розвивати уявлення про 

поняття « один-багато» 

Дидактична гра  

 « Знайди і назви » 

Хід гри:  

В гості завітав ведмедик з кошиком гостинців 

(дістаємо з кошика по одому фрукту) 

- що це? (Яблуко яке воно кругле,якого кольору – червоне; 

А що це - лимон якого він кольору – жовтий і так про кожен фрукт), 

-Хто в гости завітав ?(ведмедик) 

 -а що він нам приніс?(Фрукти) 

-скільки у ведмедика фруктів у кошику (богато), 

Фізичний розвиток:  

"Осінні човники" 

Руханка-танок 

https://youtu.be/gMuapnmJZHU 

Прогулянка в осінній парк 

Спостереження  за зміною в природі. 

Звернути увагу за змінами в природі: 

Чи є сонечко?вітер?стан неба?якого кольору листя на деревах 

Робота з батьками 

Поради 

«Як привчити дитину до самостійності» 

https://www.youtube.com/watch?v=gQd_8Wcavd0&t=0s 

19.10.2022 Ранкова зарядка: 

«Ведмежатко»  

https://youtu.be/3JHbRfLZuSw 

Культурно-гігієнічні навики: 

 користування особистим носовичком (вчити дитину самостійно 

користуватись носовою хусточкою) 

Рухлива гра  « Дожени  м’яч» 

Хід гри:  

Діти біжать за м’ячами, ловлять м’яч  і приносять дорослому 

Музична діяльність: 

 «Прогулянка з Колобком» № 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=vVUQ0sv6E1w&t=7s 

Сенсорно-пізнавальний розвиток. 

закріпити вміння будувати ряди з двох об’єктів ( яблука та зайці), 

називаючи розмір предметів( найбільший, великий,маленький). 

Дидактична гра «Нагодуй зайчиків яблуками» 

(Зайчиків можна замінити іншими іграшками ) 

https://youtu.be/gMuapnmJZHU
https://www.youtube.com/watch?v=gQd_8Wcavd0&t=0s
https://youtu.be/3JHbRfLZuSw
https://www.youtube.com/watch?v=vVUQ0sv6E1w&t=7s


Робота з батьками 

Поради 

ГІМНАСТИКА ДЛЯ ОЧЕЙ 

WYM-1585225662883 

 

20.10.2022  Ранкова зарядка: 

«Ведмежатко»  

https://youtu.be/3JHbRfLZuSw 

Культурно-гігієнічні навики: 

«Правила поведінки за столом» 

 
Фізичний розвиток 

"Осінні дарунки" 

Руханка-танок 

https://youtu.be/33QdSJoyx_U 

Рухлива гра  «Вітер і листя» 

https://youtu.be/Owpxdpn8P1w 

Образотворча діяльність (малювання) 

«Яблука на тарілці» 

 
учити дітей замальовувати силуетне зображення яблука, закріпити знання 

про фрукти червоного кольору. 

Трудова діяльність: складати свої речі після прогулянки: 

1.Зняти шапку 

2.Зняти курточку повісить на крючок (рекомендуємо для дитини мати 

індивідуальний крючок) 

3.Зняти звуття. 

4.Зняти штани і кофту  

Все скласти на свої місця. 

пальчикова гра (гімнастика)."Ми ділили апельсин» 

https://youtu.be/mJkRA7B30UE 

Робота з батьками 

Інформація 

Мультики, книги, казки, що допоможуть відволікти дітей під час 

перебування в укритті 

https://dytyna.blog/multyky-knygy-kazky-shhodopomozhut-vidvolikty-ditej-

pid-chas-perebuvannya-v-ukrytti/ 

21.10.2022 Ранкова зарядка: 

«Ведмежатко»  

https://youtu.be/3JHbRfLZuSw 

Культурно-гігієнічні навики: 

Миття рук після прогулянки, перед прийомом їжі. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkRrvrrNhw8
https://youtu.be/3JHbRfLZuSw
https://youtu.be/33QdSJoyx_U
https://youtu.be/Owpxdpn8P1w
https://youtu.be/mJkRA7B30UE
https://youtu.be/3JHbRfLZuSw


 
Конструювання  "Фруктовий сад» (колективна робота дитини та батьків) 

Пропонуємо навчити дітей викладати силуетні зображення яблук, груш по 

всій площині контуру дерева, закріпляти кольори. 

Художня література: 

Читання вірша 

В.Кричевський 

«Яблуко» 

 
Бесіда за змістом вірша: 

-чи сподобався вам віршик? 

-що збирали у корзинки? 

Робота з батьками 

Поради психолога  

«Дієві техніки, які допоможуть опанувати свої негативні емоції» 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1209350656315283&set=pcb.4918732

19188237 

 

 

 

 

Тиждень 4 

 Тема  : «Курочка- пістрявка, півник-гребінець». 

Цілі  і завдання: формувати уявлення про об’єкти тваринного світу (свійських 

птахів). 

 

щодня  «Ведмежатко» 

 https://youtu.be/3JHbRfLZuSw 

 

Ранкова зарядка 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1209350656315283&set=pcb.491873219188237
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1209350656315283&set=pcb.491873219188237
https://youtu.be/3JHbRfLZuSw


  Фізкультхвилинка  

 «Пір’їнка». Зорова гімнастика 
 

https://youtu.be/Yuq5YvI-3cg 

 

Зорова гімнастика 

(рекомендація для 

батьків ) 

  

 

 

Пальчикова 

гімнастика 

Дата Види діяльності 

24.10.2022 Культурно-гігієнічні навики: користування милом після прогулянки, 

туалету 

Розгляд 

ілюстрацій  

 
Рухлива гра 

 « Вийшла курочка гулять» 

https://youtu.be/i00NQu0Cgs0 

Музична діяльність: 

«Прогулянка з Колобком» № 6.  

https://www.youtube.com/watch?v=jqwi2tGBJ-E&t=2s 

Ознайомлення з довкіллям: «Свійські птахи» 

показувати і правильно називати свійських птахів(курка, півень,качка, 

гусак),закріпляти знання кольорів(червоний, жовтий,зелений, синій). 

  
Перегляд відео-роліка 

«Як кажуть птахи» 

https://youtu.be/bFZcuuBnwHI 

Робота з батьками: 

Консультація 

«Як правильно одягати дитину восени» 

https://gre4ka.info/zhyttia/32161-yak-pravylno-odiahaty-dytynu-voseny 

25.10.2022  Ранкова зарядка: 

«Ведмежатко» 

https://youtu.be/3JHbRfLZuSw 

Культурно-гігієнічні навики: 

https://youtu.be/Yuq5YvI-3cg
https://youtu.be/i00NQu0Cgs0
https://www.youtube.com/watch?v=jqwi2tGBJ-E&t=2s
https://youtu.be/bFZcuuBnwHI
https://gre4ka.info/zhyttia/32161-yak-pravylno-odiahaty-dytynu-voseny
https://youtu.be/3JHbRfLZuSw


вчимося самостійно одягатись  

Розгляд ілюстрації  

 
Розвиток мовлення: 

«Діти годують курку і курчат» 

 учити дітей розглядати сюжетну ілюстрацію, відповідати на запитання за 

змістом,називати свійських птахів і їх дитинчат . 

бесіда за змістом картині: 

-хто зображен на картині?(курочка та курчата) 

-що роблять діти ?(годують курочку з курчатами) 

-чим годують ?(зернятком) 

Фізичний розвиток:  

Весела руханка від курчат. 

https://youtu.be/G3RKJptEBpw 

Прогулянка на свіжому повітрі разом з батьками 

«Нагодуємо пташок» 

 Прогулянка на свіжому повітрі разом з батьками. 

Пропонуємо погодувати пташок зернятком(насінням). 

Робота з батьками: 

Порада  

 
26.102022 Ранкова зарядка: 

«Ведмежатко» 

https://youtu.be/3JHbRfLZuSw 
Культурно-гігієнічні навики:: користування особистим носовичком  

(вчити дитину самостійно користуватись носовою хусточкою) 

Фізичний розвиток 

https://youtu.be/G3RKJptEBpw
https://youtu.be/3JHbRfLZuSw


 
Сенсорно-пізнавальний розвиток. 

 Пропонуємо познайомити дітей з геометричною формою( квадрат) 

  Дидактична гра « Фартух» 

Навчати добирати геометричні фігури відповідно до форми отворів  

Робота з батьками 

Поради - вправи психолога 

« Як подолати паніку» 

 
27.10.2022 Ранкова зарядка: 

«Ведмежатко» 

https://youtu.be/3JHbRfLZuSw 
Культурно-гігієнічні навики: поводження за столом під час прийому їжі

 
Ліплення « Зернятко для птахів»  

Розвиваємо  дрібну моторику пальців рук; виховувати дбайливе ставлення 

до об'єктів живої природи 

 https://youtu.be/U68NJlRHLR0 

Музична діяльність «Прогулянка з Колобком» № 7. 
https://www.youtube.com/watch?v=HHN_9Q6L9G0&t=1s 

Робота з батьками 

«Поради розвиток мовлення дитини» 

 
28.10.2022 Ранкова зарядка: 

«Ведмежатко» 

https://youtu.be/3JHbRfLZuSw 

Робота з батьками 

Консультація  

https://youtu.be/3JHbRfLZuSw
https://youtu.be/U68NJlRHLR0
https://www.youtube.com/watch?v=HHN_9Q6L9G0&t=1s
https://youtu.be/3JHbRfLZuSw


Інструктора фізичного виховання 

«Фізичні вправи та здоров’я вашої дитини» 

https://www.facebook.com/photo?fbid=515799837220263&set=pcb.51580049

7220197 

    
 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=515799837220263&set=pcb.515800497220197
https://www.facebook.com/photo?fbid=515799837220263&set=pcb.515800497220197

